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Nos dias 04 e 05 de novembro de 2010, em Vitória, ES, foi realizado o X 

Workshop de Pós-Graduação em Química. Na ocasião, discutiu-se o papel do 

financiamento da pesquisa por parte do setor industrial, a interação da 

graduação com a pós-graduação e, também, a avaliação dos programas pela 

CAPES.  

No primeiro dia foram abordados temas relacionados à inovação e o 

processo de avaliação e como a Petrobrás contribui para a pesquisa e os 

programas de pós-graduação. Tanto na mesa-redonda, que contou com a 

participação dos professores Cesar Zucco, Jailson B. de Andrade e Eustáquio 

V. R. de Castro, como na reunião final com os coordenadores de pós-

graduação em Química, foram discutidas algumas ações, especialmente em 

função do Ano Internacional da Química, e sugeridas propostas que podem 

melhorar alguns aspectos da Pós-Graduação em Química no país. 

 No segundo dia, os Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação 

em Química discutiram o processo de avaliação pela CAPES com o prof. 

Jairton Dupont e o prof. Luiz Carlos Dias, uma vez que o resultado da avaliação 

não foi satisfatório para todos os Programas.  



Na reunião final, os coordenadores, a exemplo do que aconteceu em 

Belo Horizonte, em 2009, reafirmaram seu descontentamento pela interrupção 

da avaliação continuada, como uma forma de acompanhar anualmente o 

desempenho dos Programas.  

O processo de avaliação da Pós-Graduação do país é um exemplo para 

qualquer Instituição mundial e permitiu o desenvolvimento da pós-graduação 

com qualidade, em todas as regiões do país. Entretanto, muitos Programas 

lamentaram a falta de visitas do Comitê de Avaliação, que são consideradas 

essenciais para o engajamento da comunidade aos Programas. Por outro lado, 

a avaliação continuada permite a discussão interna e o ajuste de cada 

Instituição para permitir a formação de recursos humanos qualificados da área.  

O Fórum de PG em Química, durante o X Workshop, sugeriu que seja 

enviada ao Comitê da CAPES uma correspondência salientando alguns pontos 

considerados importantes e que ainda não estão bem esclarecidos ou que 

necessitam de ajustes, tais como: avaliação de patentes, disciplinas de caráter 

obrigatório, peso dos estratos do Qualis e porcentagem máxima de docentes 

colaboradores nos programas. O texto será escrito e revisado pelos 

coordenadores antes de ser enviado à CAPES. 

O Fórum também encaminhará uma carta à SBQ, para que a Sociedade 

se manifeste junto à Presidência da CAPES no sentido de que os critérios 

utilizados na avaliação do triênio 2007-2009 não sejam alterados para a 

avaliação do período 2010-2012. Essa preocupação existe pois em abril haverá 

mudança na Coordenação de Área. Por outro lado, o primeiro relatório do 

triênio já terá sido entregue à CAPES. Assim, para que não se repitam as 

mesmas discussões do triênio anterior, é necessário garantir que alterações 

substanciais no relatório só passem a valer a partir do próxima período de 

avaliação. 

 Considerando a mudança do Coordenador de Área e dos membros do 

Comitê de Avaliação, os coordenadores de pós-graduação solicitaram o apoio 

da SBQ no sentido de garantir uma política de fortalecimento à Pós-Graduação 

em Química e também um CA representativo de todas as regiões do país.  

O fórum de coordenadores sugeriu diversos nomes para serem enviados 

à Capes, para o próximo Coordenador de área, uma vez que o prazo limite 

para a indicação é o dia 26 de novembro de 2010. Cada programa fará a sua 



indicação contendo no mínimo três e no máximo cinco nomes, assim como a 

SBQ. Os nomes sugeridos nessa reunião deverão ser encaminhados ao 

presidente da SBQ. 

Finalmente, ficou estabelecido que o próximo workshop será realizado 

em São Paulo, na sede do Conselho Regional de Química, nos dias 17 e 18 de 

outubro de 2011. O Workshop contará com a presença dos coordenadores dos 

Cursos de Graduação e de Pós-Graduação em Química e será coordenado 

pelos professores César Zucco e Solange Cadore. A programação ainda não 

está definida mas existe a possibilidade do evento ser estendido em um dia, 

para uma reunião com os Coordenadores de Pós-Graduação apenas, para 

tratar de assuntos da PG. 
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